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 ⇓-فى البداية يوجد هنا شرح كامل مفصل عن األزمنة :

في اللغة االنجليزية شرح تفصيلى  The Tensesزمنة األ
 مبسط

 ⇓-وهنا شرح لكل زمن :

erfect The Future Pزمن المستقبل التام المستمر )
Continuous tense) 

 The Future Continuousزمن المستقبل المستمر )
Tense) 

زمن المستقبل التام )االستخدام والصيغة واألمثلة( شرح 
 تفصيلى

السؤال -استخدامه-زمن المضارع التام المستمر )تكوينه 
 والنفى واألثبات(مع أمثلة

السؤال والنفى -استخدامه-زمن الماضي التام )تكوينه
 واالثبات( مع أمثلة

األثبات -استخدامه-زمن الماضي التام المستمر )تكوينه
 والسؤال والنفى( مع أمثلة

السؤال والنفى -االستخدامات-زمن المستقبل البسيط )تكوينه
 واالثبات (مع أمثلة
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-االستخدامات-الكلمات الدالة-زمن الماضي المستمر )تكوينه
 النفى( مع أمثلة-السؤال

 The Past Simpleأفضل شرح لزمن الماضي البسيط 
Tense 

 –النفى  –السؤال  –شرح زمن المضارع المستمر )تكوينه 
 االثبات ( مع جمل توضيحية

النفى واالثبات -الكلمات الدالة -زمن المضارع البسيط )تكوينه 
 والسؤال( مع أمثلة

-االستخدامات-الكلمات الدالة-زمن المضارع التام ) تكوينه
 النفى( مع أمثلة-السؤال

 

Don't play dumb! 

 ال تتظاهرى بالغباء

For my sake 

 من أجلى , الجل خاطرى

No biggie 

 مو مشكلة

I'll expose you 
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 سأفضحك

You crossed the line 

 تجاوزت حدودك معى

Make yourself at home! 

 بيتكاعتبر البيت 

Shame on you 

 عيب عليك

You don't have to say sorry! 

 ال داعى الن تعتذر

I am really grateful for you 

 انا ممنون جدا لك

How can I ever repay you? 

 كيف أقدر أرد لك هذا الجميل؟

I can't thank you enough 
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 أنا عاجز عن شكرك

I really appreciate it 

 فعلتهأنا مقدر جدا ما 

I'm here for you, whatever you need. 

 انا هنا من اجلك , أى شئ تحتاجه

How do you feel? 

 كيف تشعر االن؟

I hope you feel better 

 أتمنى لك الشفاء

Help yourself 

 اخدم نفسك بنفسك

I smell a rat 

 أن شاك بالموضوع

I'm not interested 
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 غير مهتم

I'm not into it 

 يعجبنىال 

I beg your pardon 

 استمحيك عذرا  

After you please 

 من بعدك رجاء

May I be excused? 

 هل تسمح لى باالنصراف

I will be happy to do that for you 

 ساكون سعيد لفعل ذلك من أجلك

Can you wait for me? 

 هل تستطيع انتظارى

Where do you want to go 
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 أين تريد ان تذهب

Take me to the mall please 

 خذنى الى مركز التسوق من فضلك

Don't give him much credit 

 ال تعطيه أكبر من حجمه

Give it to me straight 

 صارحنى بالحقيقة

Don't go too far 

 ال تتمادى

If you say so 

 كما ترى-كما تقول

Keep the change 

 أحتفظ بالباقى

Pull yourself together 
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 نفسكتمالك 

Over to you 

 حان دورك

It's no laughing matter 

 االمر ال يستدعى الضحك

That's a given 

 انه امر موكد

Truth be told 

 الحق يقال

At your command 

 تحت أمرك

Count me out 

 ال تضعنى فى الحسبان

Tow wrongs don't make aright 



 bookpdf1.com 
 

 ال تعالج الخطأ بالخطأ

Get to the point 

 ى الموضوعأدخل ف

I'm of two minds 

 متردد بين أمرين

Fine by me 

 ال مانع لدى

Without further a do 

 بدون أى مقدمات

Don't gloat! 

 ال تشمت!

Don't provoke me 

 ال تستفزنى

Don't lecture me 
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 ال تكن وصيا  على

Out of the blue=suddenly 

 فجأة.دون سبق إنذار

You got me wrong 

 أسأت فهمى

You misunderstood 

 أسأت فهمى

Don't implicate yourself 

 ال تورط نفسك

It isn't worth it! 

 االمر ال يستحق

Don't take it to heart 

 ال تاخذ االمر على محمل الجد

I will think about that 
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 سأفكر فى ذلك

So, what else? 

 ها.ايه تانى؟

I will be right back 

 سأعود على الفور

Please don't shout at people 

 من فضلك ال ترفع صوتك على اآلخرين

If I may be so bold 

 لو سمح لى أن أتجرأ

Don't be sorry! 

 ال تتاسف

It'll be over soon  

 سوف ينتهى قريبأ

Why didn't I think of that? 
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 لماذا لم أفكر فى ذلك

You will do as you are told 

 ستفعل ما قيل لك

No risk, no reward 

 ال مكأفأة بغير مجازفة

Sorry to disturb you 

 عذرا ألزعاجك

Just do as I say 

 فقط أفعل كما أقول

Leave it to me 

 اترك األمر لى

Get out of my sight 

 اغرب عن وجهى

Shame on both of you 
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 عار على كالكما

Well said  

 أحسنت القول

Let's be realistic 

 واقعيينلنكن 

What are you gonna do about it? 

 ماذا ستفعل بخصوص هذا األمر؟

No wonder you're upset 

 ال عجب أنك مستاء

It slipped my mind 

 نسيت.راحت عن بالى

Not good 

 سيئ

No – good 
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 ال فائدة منه -غير مفيد

If only it was so 

 ليت األمر كان كذلك

Doesn't matter 

 هذا اليهم

Was it worth it? 

 هل كان األمر يستحق ذلك

Perhaps we should 

 ربما علينا لك

We won, but barely 

 لقد فزنا, لكن بالكاد

You gonna tell me what happened to 

you? 

 هل ستخبرنى بما حدث لك؟
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What of you? 

 ماذا عنك؟

Don't think. Just do  

 ال تفكر. فقط افعل 

Do you know where ? 

 هل تعرف أين؟ 

We were all tired . 

 كنا جميعا متعبين 

The room was cold . 

 كانت الغرفة باردة 

What will they do ? 

 ماذا سيفعلون؟ 

Come and see this . 

 تعال وانظر هذا 



 bookpdf1.com 
 

I'm not a gambler . 

ا   أنا لست مقامر 

I had fun dancing . 

 لقد استمتعت بالرقص 

I'll go to school . 

 سأذهب إلى المدرسة 

I didn't touch it . 

 أنا لم ألمسه 

Mary is my mother . 

 ماري هي أمي 

He told the truth . 

 قال الحقيقة 

I'm now in prison . 

 أنا اآلن في السجن 



 bookpdf1.com 
 

Why are you alone ? 

 لماذا انت وحيد؟ 

What do they know ? 

 ماذا يعرفون؟ 

I really like you . 

 أنامعجب بك أيضا حقا 

I brought a pizza . 

 أحضرت بيتزا 

I have no sisters . 

 ليس لدي أخوات 

Thank you so much . 

 شكرا جزيال 

I never loved you . 

 لم أحبك أبدا 
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Did you live here ? 

 هل كنت تعيش هنا؟ 

Try to stay awake . 

 حاول أن تبقى مستيقظ ا 

I'm not too happy . 

 لست سعيدا جدا 

Give me some milk . 

 أعطني بعض الحليب 

She cooks for him . 

 هي تطبخ له 

Set it down there. 

 ضعها هناك

He wore old shoes . 

ا   كان يرتدي حذاء  قديم 
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We all noticed it . 

 كلنا الحظناه 

That's a good one . 

 هذا جيد 

I had a nightmare . 

 رأيت كابوسا 

Her story is true . 

 قصتها حقيقية 

What did they say ? 

 ماذا قالوا؟ 

I'd like to dance . 

 أود أن أرقص 

Are you a student ? 

 هل أنت طالب؟ 
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I liked the movie . 

 اعجبني الفيلم 

I left right away . 

 غادرت على الفور 

He can be trusted . 

 يمكن الوثوق به 

You'll be OK here . 

 ستكون بخير هنا 

Take off your hat . 

 اخلع قبعتك 

Hey, look at this . 

 مهال ، انظر إلى هذا. 

Do you wanna talk ? 

 هل تريد التحدث؟ 
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I need 30 minutes . 

 دقيقة. 03أحتاج  

Put it over there . 

 ضعها هناك. 

We don't know him . 

 ال نعرفه. 

It fell to pieces . 

 لقد سقط إلى أشالء. 

This egg is fresh . 

 هذه البيضة طازجة. 

You have to start . 

 عليك أن تبدأ. 

We'll take a look . 

 سوف نلقي نظرة. 
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We need more time . 

 نحتاج المزيد من الوقت. 

you have to learn to say no. 

 عليك أن تتعلم أن تقول ال

I can't wait any longer. 

 ال استطيع االنتظار أكثر من ذلك.

There's no need to be afraid. 

 ال داعي للخوف

Never have never will. 

 عمره ماحصل وعمره ما هيحصل

I'll catch up with you Later. 

 سألتحق بك الحق ا.

Thank you for what you're done. 

 شكرا لك على ما فعلته.

I want to Thank you all for coming. 

 أريد أن أشكركم جميع ا على حضوركم.

He taught me everything I know. 

 هو علمني كل شيء أعرفه.

I just came from work. 
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 لقد جئت للتو من العمل.

Did you find what you were Looking for? 

 هل وجدت ما كنت تبحث عنه؟

Why are you avoiding me? 

 لماذا تتجنبني؟

I'm sick of you. 

 أنا قرفت منك.

watch your mouth 

 انتبه لكالمك

Don't Provoke me, ok? 

 ال تستفزوني ، حسنا ؟

your wish is my command 

 طلباتك أوامر.

you remind me of me. 

 أنت تذكرني بي.

Does anyone else have any Questions? 

 هل لدى أي شخص آخر أي أسئلة؟

stop acting like a baby. 

 توقف عن التصرف كطفل رضيع.

I'm disappointed in you 
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 اشعر بخيبة أمل فيك

Don't take me for a fool 

 ال تعملنى على أنى غبى

Don't take it to heart! 

 د!ال تأخذ األمر على محمل الج

It's all down to you. 

 كل هذا بسببك -كل هذا يعود إليك 

someone is here to see you. 

 شخص ما هنا لرؤيتك.

This is unbearable. 

 هذا ال يطاق.

It's gonna be an unbearable day. 

ا ال يطاق.  سيكون يوم 

That sounds good . 

 هذا يبدو جيدا .

 عبارات انجليزية من األفالم مترجمة

Love means never having to say you’re sorry 

ا  الحب يعني أنه يجب عليك أالا تعتذر أبد 

They may take our lives, but they’ll never take 
our freedom 
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 قد يأخذون حياتنا، لكنهم لن يأخذوا أبد ا حريتنا

When you realize you want to spend the rest of 
your life with somebody, you want the rest of 
your life to start as soon as possible 

عندما تدرك أنك تريد قضاء بقية حياتك مع أحدهم، فإنك ستتمنى أن 
 يبدأ هذا الباقي اآلن

You complete me 

 أنت تكملني

You make me want to be a better man 

 د أن أصبح رجال  أفضلجعلتني أري

Nobody’s perfect 

 ال يوجد أحد كامل

Gentlemen, you can’t fight in here! This is the 
war room! 

 أيها السادة، ال يمكنكم االقتتال، هنا هذه هي غرفة الحرب!

I don’t want to survive. I want to live. 

 يشال أريد فقط أن أبقى على قيد الحياة، أريد أن أع

I’m the king of the world 

 أنا ملك العالم

Why so serious? 

 لَم الجدية؟
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 pdfجمل انجليزية للمحادثة 

 bookpdf1.comالتنسى زيارة موقعنا  

ال يجوز ألي طرف استنساخ أونشر أو إذاعة أو تنزيل أو 
غير تخزين )بأية وسيلة أو في أية صيغة( ألي غرض 

 االستخدام الشخصي
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